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___________________________________________________________________________ 

 

 

Souhrn výsledků 
23. schůze rady města konané dne 5. 11. 2019 

 
 

Rada města: 

 

a) bere na vědomí 

1. návrhy rozpočtů PO na rok 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů PO na r. 

2021 – 2023. 

2. zápis z 11. jednání komise dopravní dne 14. 10. 2019. 

3. výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě k 30. 6.2019 ve 

smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012, o kontrole. 

4. Zápis č. 4 likvidační komise města Šenov ze dne 17. 10. 2019. 

5. žádost XXXXXXXX o pronájem části stěny zastávky MHD Škrbeň, na ul. Frýdecká na 

pozemku parc. č. 4102/5, k. ú. Šenov u Ostravy pro umístění reklamního poutače 

Autoslužby Janoušek s. r. o. 

6. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 

vlastnického práva č. UZSVM/OFM/1642/2019-OFMM. 

7. plnění rozpočtu města k 30. 9. 2019.  

8. důvody pro nepoužití ustanovení vnitřní směrnice Pravidla o závazném postupu pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u zakázky Doplnění řídicího systému 

veřejného osvětlení ve městě Šenov na svítidla z dotačního programu EFEKT 2018. 

9. přerušení provozu obou mateřských škol v Šenově z důvodu stávky dne 6. 11. 2019. 

10. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – Šenovský jarmark 2020 (vybrána 1. nabídka, 

varianta II. – p. Lubomír Roščák, IČ 66921741, Ostrava – Zábřeh). 

 

b) schvaluje 

1. program schůze rady města. 

2. záměr organizace MěPOS, příspěvková organizace pořídit víceúčelový komunální stroj 

– komunální nosič nástaveb pro celoroční provoz v městské oblasti při současném 

nařízení čerpání finančních prostředků k úhradě kupní ceny tohoto stroje z fondu investic 

organizace MěPOS, příspěvková organizace. 

3. peněžité dary spolupracovníků města dle upraveného návrhu. 

4. likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 17. 10. 2019. 

5. Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřená dle ust. § 9 

odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění 

pozdějších předpisů v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)            
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č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Šenov pro rok 2019. 

6. Plán inventur města Šenov k 31. 12. 2019. 

7. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

2867/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku 

parc. č. 2823/1, k. ú. Šenov u Ostravy a k pozemku parc. č. 2823/2, k. ú. Šenov                     

u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., za jednorázovou náhradu ve 

výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou geometrickým 

plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 200 Kč za každých dalších 10 m2. 

Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude vypracován po 

realizaci stavby. 

8. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 307, 

k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu zemního kabelového vedení NN k pozemku parc. č. 

217/36, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., za 

jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma 

vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 200 Kč za 

každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude 

vypracován po realizaci stavby. 

9. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

2886/3, k. ú. Šenov u Ostravy a na části pozemku parc. č. 3392/4, k. ú. Šenov                        

u Ostravy, pro stavbu kanalizační přípojky a vodovodní přípojky a na části pozemku 

parc. č. 2921/1, k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu sjezdu, vše k pozemku parc. č. 

2886/151, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXXX, za jednorázovou 

náhradu ve výši 500 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou 

geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 100 Kč za každých 

dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude 

vypracován po realizaci stavby. 

10. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 

5715/3, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu nadzemního kabelového vedení NN 

k pozemku parc. č. 5709, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 

a.s., za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně ochranného 

pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do                   

10 m2 + 200 Kč za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. 

Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby. 

11. umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku parc. č. 4174, 

k. ú. Šenov u Ostravy pro stavbu kanalizační přípojky a sjezdu k  pozemku parc. č. 

4169/13, k. ú. Šenov u Ostravy, ve prospěch XXXXXXXXXXX, za jednorázovou 

náhradu ve výši 500 Kč za plochu stavby včetně ochranného pásma vymezenou 

geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene do 10 m2 + 100 Kč za každých 

dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. Geometrický plán bude 

vypracován po realizaci stavby. 

12. s podmínkou provedení stavby bezvýkopovou technologií (bez zásahu do povrchu 

komunikace) umístění stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku 

parc. č. 4174, k. ú. Šenov u Ostravy, pro stavbu s označením „Odkanalizování části města 

Havířov – lokalita Důlňák – hlavní výtlačný kanalizační řad“, ve prospěch Statutárního 

města Havířov, za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč za plochu stavby včetně 

ochranného pásma vymezenou geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene 

do 10 m2 + 200 Kč za každých dalších 10 m2. Ke konečné ceně bude připočteno DPH. 

Geometrický plán bude vypracován po realizaci stavby.  
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13. zveřejnění záměru pronájmu části stěny zastávky MHD na pozemku parc. č. 4102/5,k. ú. 

Šenov u Ostravy za účelem umístění reklamního poutače za předpokladu uzavření 

nájemní smlouvy na dobu 4 let a výši nájmu 2 000 Kč/m2/rok + DPH. 

14. uzavření dodatku č. 1 o prodloužení termínu ke Smlouvě o dílo č. 140/2019 ze dne        

27. 6. 2019. 

15. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene                             

č. OV/253/d/2019/Ha s Moravskoslezským krajem, Správou silnic MSK. 

16. rozpočtová opatření č. 42 – 45/2019 dle předloženého návrhu Rozpočtová opatření           

r. 2019. 

17. Uzavření smlouvy o výpůjčce s panem XXXXXXXXXX, bytem Šenov o výpůjčce 

nebytového prostoru – společenské místnosti, nacházející se v budově č. p. 13, DPS I., ul. 

Za Pomníkem, umístěné  na pozemku parc. č. 3399/1, zapsaném na LV č. 1, vedeném 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava pro        

k. ú. Šenov u Ostravy a obec Šenov, za podmínek ve smlouvě sjednaných. 

18. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizací, se sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 

1003/7, IČ 70994234 ve prospěch města Šenov na části pozemku parc. č. 5804/1 pro 

zřízení veřejného osvětlení. 

19. poskytnutí dotace žadatelům XXXXXXXX, bytem Šenov na realizaci ČOV, ve výši 

23 000 Kč, po realizaci a kontrole provedení ČOV. 

20. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci ČOV ve výši 23 000 

Kč po realizaci a kontrole provedení ČOV s žadateli XXXXXXXXXXX, Šenov. 

21. poskytnutí dotace žadatelům XXXXXXXX, bytem Šenov na realizaci ČOV, ve výši 

23 000 Kč, po realizaci a kontrole provedení ČOV. 

22. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci ČOV ve výši 23 000 Kč 

po realizaci a kontrole provedení ČOV s žadateli XXXXXXXXXX, bytem Šenov. 

 

c) souhlasí 

1. s žádostí vedoucí 2. skautského oddílu Elmano Šenov (Junák Šenov), s konáním akcí 

dle předloženého harmonogramu. 

2. s pořízením movitého majetku - kovového pojízdného regálu v hodnotě 144 tis. Kč pro 

Knihovnu & Šenovské muzeum, příspěvková organizace a souhlasí s použitím 

rezervního fondu této organizace ve výši 80 tis. Kč na částečnou úhradu této zakázky. 

3. s označením budovy Staré školy pouze nad vstupem do budovy dle návrhu Knihovny & 

Šenovského muzea, příspěvkové organizace, Šenov. 

4. s žádostí Farního sboru Českobratrské církve evangelické Šenov u Ostravy, zastoupené 

farářem Štěpánem Maroszem ve věci bezúplatného pronájmu zasedací místnosti 

v budově Radnice dne 16. 11. 2019, za účelem konání akce „LEGO – hrátky“.  

5. s žádostí vedení Místní skupiny Českého červeného kříže v Šenově o rozšíření využití 

kanceláře v budově DPS 2, v Šenově, ul. Za Pomníkem 13, pro schůzky krajkářek. 

 

d) vyslovuje souhlas  

1. s přijetím finančního daru ve výši 5 000 Kč od dárce ŠKOLA MANAŽERSKÉHO 

ROZVOJE, s. r. o., se sídlem Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 64611876. 

 

e) stanoví 

1. podřízenost ÚIK příspěvkových organizací ÚIK města. 
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f) jmenuje 

1. Ústřední inventarizační komise příspěvkových organizací (ÚIK PO) a dílčí 

inventarizační komise města dle návrhu. 

2. Ústřední inventarizační komisi města:  

předseda: Ing. Antonín Ševčík 

členové: Ing. Stanislava Hutáková, JUDr. Tadeáš Kowalski, Jana Mrlinová, Pavlína 

Fajkusová. 

 

g) rozhodla 

1. uzavřít smlouvu o dílo na Doplnění řídicího systému veřejného osvětlení ve městě 

Šenov na svítidla z dotačního programu EFEKT 2018 s firmou ENIS Solutions s. r. o., 

IČ 05274524, se sídlem Česká 3195/47, 700 30 Ostrava – Zábřeh za cenu 586 250 Kč 

bez DPH, po úpravách. 

 

h) postupuje ZMě 

1. k projednání návrh rozpočtu města Šenov na rok 2020 a doporučuje rozpočet schválit 

na prosincovém zasedání. 

2. ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

a o zřízení vlastnického práva č. UZSVM/OFM/1642/2019-OFMM. 

 

i) doporučuje ZMě 

1. schválit střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2021 – 2023 dle předloženého návrhu 

na prosincovém zasedání. 

2. schválit závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu v roce 2020. 

3. rozhodnout o mimořádných odměnách uvolněným a neuvolněným členům 

zastupitelstva města, o odměnách členům, zapisovatelům, spolupracovníkům výborů, 

komisí a aktivu dle upraveného návrhu. 

 

j) ukládá 

23/1 zveřejnit záměr pronájmu části stěny zastávky MHD na pozemku parc. č. 4102/5, k. ú. 

Šenov u Ostravy na úřední desce Městského úřadu Šenov a po uplynutí zákonné lhůty 

připravit ke schválení návrh nájemní smlouvy. 

zodp.: odbor investic, MH a dopravy     termín: bezodkladně 

 

 

Šenov 6. 11. 2019 

Zapsala: Ing. Blažena Preinová 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Blažek      Ing. Tomáš Holuša 

 starosta                                                                     místostarosta 


